
 البر والصلة
 قطيعة الرحم وأكل الربا والمال الحرام

: لقد كثرت القطيعة بين الناس كما كثر أكل الحرام والتعامل بالربا ما قولكم فضيلة الشيخ السؤال
 وما وصيتكم إلخوانكم المسلمين؟

وعلى  ،الشديدأما بالنسبة لقطيعة الرحم فهي من عظائم األمور وجاء فيها الوعيد  :الجواب
من سره أن يبسط له في " :يصل رحمهو  -جل وعال-هللا  أن يتوب إلىاإلنسان القاطع لرحمه 

  :في قطيعة الرحم وجاء الوعيد الشديد  [7602]البخاري:"رزقه وُينسأ له في أثره فليصل رحمه
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    چ 

وجاء في السنة األحاديث الكثيرة ، -نسأل هللا العافية-  ٢٢ - ٢٢حممد:  چک  ک  ک  
 ،التي فيها األمر والتأكيد على صلة الرحم وفيها أيًضا التشديد والوعيد األكيد على قطيعة الرحم

 .وأن يصل رحمه -جل وعال-فعلى اإلنسان أن يتقي هللا 

فالربا أيًضا من عظائم األمور ومن الكبائر وهو حرب  ،وأما بالنسبة ألكل الحرام والتعامل بالربا 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ    هلل ورسوله

البقرة:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

أو السرقات  -عالجل و -وأكل الحرام كبيع ما حرَّم هللا  ،ومن يقوى على مثل هذا ٨٧٢ - ٨٧٢
اإلثم يترتب عليه مع أنه  -نسأل هللا العافية -هللا جل وعال-مما حرمه أو غير ذلك  لُغُصوبأو ا

صلى هللا عليه -ديث المفلس قال رسول هللا حكما جاء في  وأيًضا تكون فيه المقاّصة ،والعذاب
المفلس من ال درهم له أتدرون من المفلس قالوا يا رسول هللا »في الحديث الصحيح:  -وسلم

وفي « المفلس من يأتي بأعمال كثيرة: »-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا « وال متاع
كالجبال من صالة وصدقة وصيام وحج وجهاد وصلة وغيرها ثم يأتي وقد ضرب هذا »رواية: 

إذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته ف
ال أخذ من سيئاتهم وأضيفت إلى سيئاته وقذف في النار  [7852]مسلم: «انتهت هذه المظالم وا 

ذكر "  -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،أيًضا من موانع إجابة الدعاء إنهثم  ،نسأل هللا العافية
ربه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومش

مع أن األسباب [، 2628]مسلم: حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ "
 ،والمسافر له دعوة مستجابة ،مسافرذلك ومع  ،أشعث أغبر هذا أقرب إلى انكسار القلب ،مبذولة

يا رب يا رب كل هذه أسباب  ،ذلكويكرر  ،ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء ،ويمد يديه
 ؛والعلماء يقولون من كرر يا رب يا رب خمس مرات فحرٌي أن يستجاب له ،إلجابة الدعاء



مطعمه حرام ومشربه  ،مانعال جدوُ  ، فهذه أسباب لكناستدالال بما جاء في آخر سورة آل عمران
وأن  -جل وعال-هللا فعلى اإلنسان أن يتقي  ،حرام وُغِذي بالحرام فأّنى يستجاب له استبعاد

ادع هللا  له يا رسول هللاحيث قال  -عليه الصالة والسالم-يطيب مطعمه كما سأل سعد النبي 
 أن يجعلني مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
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